
DOPING 
–  Vad är det?



DETTA ÄR DOPING!
Doping är när man äter eller tillför någon substans i kroppen för att 
på konstgjord väg förbättra sin förmåga att få ett bättre resultat. 
Doping är alltså fusk!

Om det upptäcks att du har dopat dig blir du avstängd. 

Läs mer under ”Konsekvenser av doping”.

DET ÄR OCKSÅ FÖRBJUDET ATT:
• Använda sig av bloddoping och andra metoder som kan öka upp-
 taget, transporten och avgivandet av syre till musklerna.
 
• Kemisk och fysikalisk manipulation.

• Gendoping.

• World Anti-Doping Agency (WADA) ansvarar för listan över förbjudna
  preparat. WADA är ett samarbetsorgan mellan Internationella Olym- 
 piska Kommittén (IOK) och de internationella specialförbunden (ISF),  
 de nationella antidopingorganisationerna (NADO) samt regeringar  
 runt om i världen.

• Detta leder till att samma lista med förbjudna preparat, metoder för
 att dopa sig och regler gäller över hela världen, för alla idrotter och  
 för alla idrottsutövare. 

• Alla ISF och NADO måste acceptera listan och bedriva ett aktivt  
 antidoping arbete för att få delta i nästa olympiska spel.

VIKTIGT ATT VETA
• Du är ansvarig för det som fi nns i din urin - hur det än har hamnat där. Denna regel 

kallas ”Strict liability” och har tillkommit för att omöjliggöra bortförklaringar från 
idrottsutövarna. 

• Undvik att använda kosttillskott. De kan innehålla dopingsubstanser som inte står i 
innehållsförteckningen. Med en sund och varierad kost får du i dig alla näringsämnen 
du behöver. 

• De fl esta dopingkontroller som görs är så kallade Out Of Competition tester (OOC-
tester). Med det menas att testerna görs utanför tävling, t ex vid träning eller i hem-
met. Dessa tester genomförs alltid oannonserat och därför är vistelserapporteringen så 
viktig att göra på ett korrekt sätt (aktuell info fi nns på SSF:s hemsida). Finns du inte 
där du sagt att du ska vara räknas det som en bomkontroll. Tre bomkontroller under 18 
månaders tid klassas som doping och leder till avstängning. Inte ingiven eller felaktig/
ofullständig rapport leder också till avstängning.



• Om du tar en medicin är det viktigt att du kontrollerar om den fi nns upptagen på 
RÖDA LISTAN. Du är ansvarig för din medicinering och kan inte skylla på läkaren.

• Om du på grund av sjukdom tar en dopingklassad medicin måste du söka dispens hos 
bland annat Riksidrottsförbundet eller FINA.

 Läs mer på: www.rf.se

HUR GÅR EN DOPINGKONTROLL TILL?
1. Du blir kallad till en dopingkontroll av en dopingfunktionär som MÅSTE legitimera 

sig. Kallelsen kan vara muntlig eller skriftlig. Du ska bli informerad om dina rättig-
heter och skyldigheter. Därefter måste du skriva under kallelseblanketten och få en 
kopia på denna. Du är skyldig att följa anvisningarna du får. 

2. Dopingfunktionären följer dig tills dopingkontrollen är avslutad.

3. I kontrollrummet ska du välja ett kärl där din urin ska samlas upp. Det ska fi nnas 
fl era olika kärl att välja mellan. Kontrollera att förpackningen där kärlet ligger i är 
obruten samt att kärlet är helt och rent.

4. När du lämnar provet kommer funktionären att vara med och kontrollera så att det 
inte sker någon manipulation av provet. Du måste lämna en viss mängd urin (90ml) 
för att provet ska vara giltig. Ha provet under ständig uppsikt tills det har förseglats.

5. Du får välja en förpackning med två nya fl askor. Även här ska det fi nnas fl era olika 
förpackningar att välja mellan. Kontrollera att förpackningen där fl askan ligger i är 
obruten och att fl askan är hel och ren.

6. Sedan fördelar du 60ml av urinen i A-fl askan och 30ml av urinen i B-fl askan samt 
tillsluter fl askorna.

7. Därefter ska du redogöra, muntligt eller skriftlig, för vad du tar för mediciner eller 
kosttillskott m m. Detta noteras i ett protokoll. Innan du skriver under protokollet är 
det viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Du godkänner hela proce-
duren med din namnteckning.

8. Du får en kopia av protokollet av funktionären. Spara kopian till dess du har fått 
analyssvaret.

9. Provet skickas anonymt till laboratoriet med en speciell remiss och säkerhetshante-
ring. Ingen på laboratoriet vet vems urin de testar. 

10. A-fl askan analyseras först för att se om det fi nns otillåtna substanser i urinen. Du får 
ett analyssvar från Riksidrottsförbundet. Är resultatet negativt är allt bra. Är resulta-
tet positivt visar provet spår av något/några dopingmedel och du riskerar avstängning 
från all idrott. 

11. Vid positivt prov kan även B-fl askan analyseras för att säkerställa eller förkasta 
resultatet.



KONSEKVENSER AV DOPING
Om du tävlar och dopingtestas och testet visar att du är dopad blir du diskvalifi cerad i 
hela tävlingen. Du förlorar även alla eventuella medaljer och priser du vunnit i tävlingen 
samt eventuella startpengar. 

Om du tävlat i lag och varit dopad diskvalifi ceras hela laget och laget förlorar eventuella 
medaljer. Om du är dopad vid ett träningstillfälle, blir du också avstängd. 

Om du testat positivt anmäls du till Dopingnämnden (DON) som efter hörande dömer 
dig. Dopingkommission fungerar då som en åklagare. Du kan överklaga DON:s dom till 
Riksidrottsnämnden (RIN). 
Ingår du i FINA:s testingpool handläggs ärendet av deras Doping Panel och överklagande 
görs till CAS (Court of Arbritation for Sport) som är en sorts skiljedomstol.

DON dömer, i enlighet med WADA:s regler, normalt till avstängning från ” all idrottslig 
verksamhet” i två år och vid svår doping i fyra år. För vissa substanser kan lindrigare 
straff utmätas. Döms du en andra gång blir det livstids avstängning.

Länkar om doping
Riksidrottsförbundets sida om doping
www.rf.se

Röda listan
www.rf.se 

World Anti-Doping Agencys lista (WADA) 
www.wada-ama.org 

Vaccinera din klubb mot doping
www.rf.se/vaccinera

Svenska Simförbundets sida om doping
www.simforbundet.se 


